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1  Μέρα | Θεσσαλονίκη – Μιλάνο – Ξενάγηση πόλης – Βερόνα
– Βενετία.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο.  Άφιξη,
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και ακολουθεί η περιήγηση στο
Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο
γοτθικό κτήριο της χώρας, τον Καθεδρικό ναό Ντούομο , την
περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλλε Β’, το
νεοκλασικό θέατρο της σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του.
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ,
στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα
δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις
όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το
«αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.
Ελεύθερος χρόνος και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την Βενετία.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

 

2  Μέρα | Βενετία – Ξενάγηση πόλης – Φλωρεντία.

Αμέσως μετά το πρωινό ξεκινάμε τη ξενάγηση μας. Πρόκειται για μια
πόλη-μουσείο, μια πόλη που ο χρόνος φαίνεται να σταμάτησε
κάπου εκεί στα χρόνια της Αναγέννησης. Στη διάρκεια της βόλτας
μας θα θαυμάσουμε την φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου, το
«Ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου» κατά το Ναπολέοντα όπου θα
δούμε την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο
του Ωρολογίου και τη γέφυρα των Στεναγμών, τις παλιές φυλακές
καθώς και την ορθόδοξη ελληνική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Η
περιήγηση μας θα ολοκληρωθεί στην γέφυρα Ριάλτο, την πιο
όμορφη γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του Μεγάλου καναλιού.
Ελεύθερος χρόνος στα γραφικά σοκάκια της πόλης, όπου θα βρείτε
εργαστήρια Μουράνο αλλά και μπουτίκ γνωστών σχεδιαστών. Για το
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μεσημεριανό σας φαγητό σας συνιστούμε την τρατορία Ριβέτα με τα
παραδοσιακά βενετσιάνικα εδέσματα, καθώς και το εστιατόριο
Καραβέλα, στέκι των διασήμων, με τα περίφημα ριζότο και το πολύ
καλό κρασί. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο Μοντεκατίνι.

 

3  Μέρα | Φλωρεντία – Ξενάγηση πόλης – Πίζα – Λούκα.

Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της Φλωρεντίας. Η
Φλωρεντία είναι μια πόλη – μουσείο με πίνακες, τοιχογραφίες, και
γλυπτά από την πλουσιότερη και παραγωγικότερη περίοδο που
γνώρισε ποτέ η τέχνη και ο πολιτισμός. Θα δούμε την εκκλησία του
Τίμιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία
της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων,
ανάμεσα στους οποίος ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο
Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια
και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι,
μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Φλωρεντίας. Στην
Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, έδρα της
τοπικής κυβέρνησης επί επτακόσια χρόνια, στο οποίο σήμερα
φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής και θα φτάσουμε στην
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι, όπου βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος
καθεδρικός ναός στην Ευρώπη, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο. Στην
συνέχεια αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα
μεσαιωνικά τείχη. Στην περιήγησή μας θα δούμε μέσα στο «Πεδίο
των Θαυμάτων» τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της Πίζας, το
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού, το Βαπτιστήριο και το μνημειακό
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επόμενη στάση μας η Λούκα μια από τις
πιο γραφικές μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Η πόλη είναι
χτισμένη από τους Ετρούσκους και περιβάλλεται από ένα εξαιρετικό
τείχος του 16ου αιώνα, μέσα στο οποίο πολλοί κυκλοφορούν με
ποδήλατα. Η Πιάτσα Σαν Μικέλε με την ομώνυμη εκκλησία του
1070, το Ντουόμο, το Ανάκτορο Ντε λα Προβίντσια είναι
εντυπωσιακά. Ελεύθερος χρόνος για δείπνο στη πλατεία
Αμφιθέατρο και επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στην
Φλωρεντία.

 

4  Μέρα | Φλωρεντία – Cinque Terre.

Πρωινό και συνεχίζουμε για μια μοναδική κρουαζιέρα στα διάσημα
Cinque Terre (εισιτήριο κρουαζιέρας εξ'ιδίων)  που βρίσκονται
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας ιταλικής Ριβιέρα.
Η περιοχή αποτελεί μία από τις ομορφότερες της δυτικής Ιταλίας και
έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα
Σπέτσια θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore,
Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Vernazza που είναι
ίσως το ωραιότερο χωριό της περιοχής και θα έχουμε την ευκαιρία
να περιηγηθούμε στα όμορφα δρομάκια και να καταλήξουμε στα
ερείπια του κάστρου με θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος, θα
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επισκεφθούμε το Porto Venere κτισμένο στην άκρη της ιταλικής
Ριβιέρας πάνω σε βραχώδη χερσόνησο. Ελεύθερος χρόνος και
έπειτα θα επιστρέψουμε στοξενοδοχείο.

 

5  Μέρα | Φλωρεντία – Σιένα – Κροτόνε – Ρώμη.

Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο,
όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά
αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον καθεδρικό ναό, αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Ελεύθερος
χρόνος και έπειτα αναχωρούμε για το Κροτόνε, πόλη της Καλαβρίας
στην Νότια Ιταλία. Άφιξη και θα επισκεφτούμε το χωριό La Castella
το οποίο χαρακτηρίζεται από το γραφικό φρούριο που βρίσκεται σε
ένα μικρό νησάκι που συνδέεται με το  χωριό, θα δούμε επίσης την
Santa Severina, ένα παλιό Βυζαντινό Βαπτιστήριο με αυθεντικές
τοιχογραφίες. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο
της πόλης και έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Ρώμη. Άφιξη στην
Ρώμη και αμέσως θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
θα ξεκινήσουμε την  περιπατητική  περιήγησή μας με τη διάσημη
Φοντάνα Ντι Τρέβι όπου μπορούμε να ρίξουμε ένα νόμισμα
κάνοντας μια ευχή, που κατά την παράδοση θα μας φέρει ξανά στη
Ρώμη. Λίγο πιο πέρα βρίσκονται τα διάσημα ισπανικά σκαλιά
(Πιάτσα ντι Σπάνια), όπου γίνονται οι περίφημες επιδείξεις μόδας.
Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα και γοητευτικά αξιοθέατα στη
Ρώμη, το Πάνθεον , ένα ναό 2000 ετών, αφιερωμένο σε όλους τους
θεούς,  τόσο καλοδιατηρημένο που θεωρείται ακόμα και σήμερα,
ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά κτήρια του Δυτικού κόσμου
. Έπειτα θα περάσουμε από την όμορφη και γοητευτική πλατεία
Navona που είναι γεμάτη με εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους.
Αυτή ήταν η θέση των αθλητικών εκδηλώσεων κατά τον 1ο αιώνα
μ.Χ. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε τις τρεις Κρήνες με πιο
εντυπωσιακή την περίφημη Κρήνη του Μπερνίνι, των τεσσάρων
ποταμών με καθένα από τα αγάλματα να αντιπροσωπεύουν ένα
ποτάμι από διαφορετική ήπειρο. Θα δούμε επίσης την πλατεία με
τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν
στο Circus Maximus. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια
αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση.

 

6  Μέρα | Ρώμη – Ξενάγηση πόλης – Άγιος Πέτρος –
Προαιρετική Τίβολι.

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το Κολοσσαίο,
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου.
Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά
της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας.
Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο
περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα,
χτισμένο κάτω από το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο
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σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η
αρχαία πόλη. Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου,
τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την
Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που
δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Χρόνος
ελεύθερος. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο Τίβολι
όπου θα θαυμάσουμε τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και τη
βίλα του Καρδινάλιου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο αιώνα και
διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη, θα δούμε και την εξοχική κατοικία του
αυτοκράτορα Αδριανού ( 2ος αιώνας μ.Χ) που διαθέτει ένα μεγάλο
υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των αγαπημένων κτιρίων του
αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Επιστροφή και
επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO και
χρόνος για αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
για ξεκούραση.

 

7  Μέρα | Ρώμη – Νάπολη – Προαιρετική επίσκεψη στην
Πομπηία – Ρώμη.

Πρωινό και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για την Νάπολη.
Άφιξη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην
πόλη. Το παλάτσο Ρεάλε, το Τεάτρο Σαν Κάρλο, η καλύτερη Όπερα
στην Ιταλία μετά του Μιλάνο, το Πάνθεον, η Γκαλέρια Ουμπέρτο, το
παλιό και το νέο Κάστρο, και βέβαια η παραλία Σάντα Λουτσία, είναι
κάποια από τα αξιοθέατα της πόλης που θα δούμε. Ακολουθεί
ξενάγηση της πόλης κατά την οποία Θα δούμε την γραφική παραλία
της, το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την περίφημη
Σάντα Κιάρα και επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί  και
το περίφημο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολη. Από τα κορυφαία
Ευρωπαϊκά Μουσεία με εκθέματα όπως το ψηφιδωτό του Μεγ.
Αλεξάνδρου και οι νωπογραφίες από τη «Βίλα μυστηρίων της
Πομπηίας». Στο μουσείο εκτίθενται απίστευτης αξίας ελληνικά και
ρωμαϊκά Ευρήματα από την Μεγάλη Ελλάδα και εν γένει από τον
Μεσογειακό χώρο. Ελεύθερος  χρόνος για βόλτα, φαγητό και καφέ.
Στη συνέχεια συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας
που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε
μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους
ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις
με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου.
Ελεύθερος χρόνο και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ρώμη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.

 

8  Μέρα | Ρώμη – Μουσεία Βατικανού-  Shopping – Πτήση
επιστροφής.

Πρωινό και στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το ανεξάρτητο Κράτος
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του , που ανήκουν
στα σημαντικότερα του κόσμου (εισιτήριο εισόδου, ξεναγός και
ακουστικά 30€). Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των
χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε
στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι του
Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Καθολικής
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Εκκλησίας, του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ
Άγγελο (Michelangelo). Έπειτα ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τα
ψώνια σας και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο από
όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

 

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για
την περίοδο των εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από
τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ταξίδι
σας.

Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την
δήλωση συμμετοχής σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας
προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:

Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε
πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας
καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας, διαμονής και του κόστους
επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα 
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται



η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.
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Τιμοκατάλογος

 ΙΤΑΛΙΑ - 6 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο



 
16 Ιουλ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
23 Ιουλ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
30 Ιουλ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
06 Αυγ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
13 Αυγ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



 

 
Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με Aegean Airlines. 
Χειραποσκευή 8kg + 1 αποσκευή 23kg ανά άτομο. 
Εφτά (7) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως
αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

 

  

Φόροι: 165,00 €

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

 
20 Αυγ 2022

 Μεγάλος Ιστορικός Γύρος Ιταλίας 8 ΗΜ

 Russott or Similar4*/Biondi 4*/Pineta Palace 4* - πρωϊνό

Τιμή:  550,00 €  475,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 455,00 € 
2° Παιδί: 455,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  185,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



  

 

 

Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Φόροι αεροδρομίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 165€.
Check points: 45€.
Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre: 40€
Ενήλικες και 25€ τα παιδιά.
Βαπορέτο για την πλατεία του Αγίου Μάρκου: 15€.
Επίσκεψη / Ξενάγηση Πομπηίας: 25€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας
COVID19 (επιστροφή όλου του ποσού της εκδρομής) και κάλυψη όλων
των εξόδων διαμονής και επιστροφής σε περίπτωση παραμονής στο
προορισμό λόγω θετικού test: 15€ κατά άτομο.

  

 

 

 

 

Ωράρια Πτήσεων
Ημερομηνία

Αναχώρησης
Αεροπορική

Εταιρεία
Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

16/07
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

23/07
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       
       
 

 

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

23/07
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 



Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

30/07
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       
       
 

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

30/07
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

06/08
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       
       
 

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

06/08
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

13/08
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       
       
 

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

13/08
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

20/08
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       



       
 

 

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

20/08
AEGEAN
AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑΝΟ 10:50 11:50

       
       
 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

27/08
AEGEAN
AIRLINES

ΡΩΜΗ
(Φιουμιτσίνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16:10 18:50

       
       
 


